
Д О Г О В О Р 
за предоставяне на Кредитен лимит и издаване на кредитна карта  

DINERS CLUB тип Charge 
  

 Днес,_______________ г., в гр. _______________ между: 
 

“ДАЙНЪРС КЛУБ БЪЛГАРИЯ” АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. “България” № 
81Г, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 121230735, представлявано Анна 
Стефанова Ангелова – Изпълнителен директор, наричано за краткост “Издател”, от една страна,   
и  
______________________________________________________________, ЕГН _______________________, док. 
за самоличност No____________________ издаден на __________________ от ______________________, с 
постоянен адрес: град ________________________,жк./ул.____________________________________ No___ вх. 
___ ет. ____ ап.____, наричан/а за краткост “Титуляр”, от друга страна,  
 
се сключи настоящият договор за издаване на кредитна карта Diners Club и предоставяне на Кредитен лимит на 
Титуляря, с който страните се споразумяха за следното:  
1. По искане на Титуляря Издателят приема да издаде на последния и/или на посочено/и от него лице/а 
(Оправомощен ползвател) международна кредитна/и карта/и DINERS CLUB тип Charge, данните за който са 
посочени в Искането за издаване на кредитна карта. Срокът на валидност и видът на всяка от кредитните карти е 
обозначен върху картата. 
2. Издателят предоставя на Титуляря правото да ползва Кредитен лимит в размер до __________________ 
(_______________)лева, който може да бъде усвояван с използване на всяка от издадените по искане на 
Титуляря карти, и при условията и реда, предвидени в Общите условия на Дайнърс клуб България АД за 
издаване и ползване на международни кредитни карти DINERS CLUB тип Charge (за краткост „Общите условия”). 
3. Срокът за ползване на Кредитния лимит е до _________________ г., като същият може да се подновява 
автоматично при условията и по реда, предвидени в Общите условия на Издателя.  
4. След изтичане на отчетния период Издателят изпраща в писмена форма на посочения от Титуляря адрес за 
кореспонденция Извлечение по Карта.  
5. Титулярят се задължава да погасява усвоената част от Кредитния лимит в сроковете и по начина, уговорени в 
настоящия Договор и Общите условия на Издателя.  
6. За обезпечаване изпълнението на задълженията на Титуляря по настоящия договор и Общите условия 
Издателят приема в своя полза Запис на заповед издаден от Титуляря за сума равна на предоставения 
Кредитен лимит, с уговорка „без протест” и „без разноски”, платим на предявяване.  
7. За всички операции, извършени с Карта, отчетени през един отчетен период, Титулярят има право на 
Гратисен период със срок съгласно действащите Общи условия на Издателя през който период Издателят не 
начислява уговорената с договора наказателна лихва за просрочие. Към датата на подписване на настоящия 
договор Гратисният период е със срок до 60 (шестдесет) календарни дни при карти Diners club – Първа 
инвестиционна банка; Diners club First Lady Red; Diners club First Lady Pink и до 45 (четиридесет и пет) 
календарни дни при карти Diners Club Classic. Титулярят се задължава в Гратисния период, но не по- късно от  
Датата на падежа на съответния отчетен период посочена в Извлечението по Карта да погаси пълния размер на 
отчетените с Картата/ите плащания през този отчетен период.    
8. При непогасяване до Датата на падежа на пълния размер на задълженията при условията на т.7 по- горе, 
Титулярят заплаща на Издателя върху непогасените суми наказателна лихва за просрочие съгласно 
действащата към датата на прилагане Тарифа на Издателя за таксите, комисионите и лихвите за издаване и 
обслужване на кредитни карти Diners Club (за краткост по-долу “Тарифата”). Към датата на подписване на 
настоящия договор наказателната лихва при просрочие, начислявана от Издателя е в размер на _______%. 
9. Наличието на просрочени плащания и/или неизпълнение на други клаузи от настоящия договор и Общите 
условия, може да доведе до сериозни неблагоприятни за Титуляря последици.  
10. Годишният процент на разходите по кредита (ГПР) е в размер на _______________%. Общата сума дължима 
от Титуляря е в размер на ______________лева. ГПР  и общата дължима сума са изчислени в съответствие с 



изискванията на Закона за потребителския кредит и при следното допълнително допускане  включена е месечна 
членска такса за една първа карта при условията на т.12.1. дължима за срок от една година, като при промяна на 
някой от параметрите послужили като база за изчисляването им независимо от причината за това, същите се 
променят. 
11. Всички права и задължения на страните по настоящия договор във връзка с издаване и ползване на 
кредитните карти по т.1 и предоставяне и погасяване на кредита по т. 2 се уреждат от Общите условия, 
неразделна част от настоящия договор. 
12. За ползване на всяка от кредитната/ите карта/и и разрешения кредит при условията на настоящия Договор, 
Титулярят заплаща на Издателя лихви, такси и комисиони според вида на картата съгласно действащата 
Тарифа, към деня на операцията.  

12.1.Към датата на сключване на настоящия договор месечната членска такса на първа Карта е в размер на 
___________лева, дължима от втората година, а за всяка следваща Карта издадена при условията на 
настоящия договор е в размер съгласно Тарифата, дължима от втората година считано от датата на 
издаването на Картата. Промените в Тарифата относно платежния инструмент се извършват по реда на 
Общите условия на Издателя в съответствие със Закон за платежните услуги и платежните системи. 

13. В случай че Титулярят упражни правото си на отказ от договора за предоставяне на Кредитен лимит 
(овърдрафт), по реда и сроковете описани в Общите условия, той дължи на Издателя лихва за периода от 
датата на усвояване на средства по кредита до датата на връщане на главницата и заплащане на всички 
разходи свързани с отпускането, обезпечаването и погасяването на кредита. Лихвата се изчислява на базата на 
уговорения в т.8 лихвен процент.  
14. Всички разходи произтичащи от евентуалното неизпълнение на настоящия договор от страна на Титуляря - 
държавни такси, такси за принудително изпълнение и съдебни разноски, са за сметка на Титуляря. 
15. Настоящият договор се сключва при условията на чл. 298, ал. 1, т. 1 от Търговския закон. С подписване на 
договора Титулярят декларира, че са му предоставени и е запознат с Общите условия и Тарифата на Издателя и 
приема прилагането им при уреждане на отношенията между него и Издателя във връзка със сключване и 
изпълнение на настоящия договор. С подписване на настоящия договор, в това число и на Общите условия 
страните се споразумяват, че Издателят има  право едностранно да променя Общите условия, за което е 
длъжен предварително да уведомява Титуляря по предвиден в условията ред, без да е необходимо 
подписването им. 
Ако някоя от клаузите на настоящия договор е или бъде обявена за неравноправна, съответно за нищожна, това 
не води до нищожност на целия договор, ако договорът може да се прилага и без тази клауза. 
16. Кореспонденцията по настоящия договор ще се води в писмена форма на адресите на Издателя,  посочен в 
този договор, и на адреса за кореспонденция на Титуляря:  
адрес: ______________________ 
телефон: ____________________ 
мобилен телефон: _____________  
валиден електронен адрес (e-mail): _________ 
 
 
 

ЗА ИЗДАТЕЛЯ      ЗА ТИТУЛЯРЯ  
 

_______________       __________________ 
/Анна Ангелова/       /________________/ 
Изпълнителен директор  


